
اا نعمته على نبيه محمد صلى الله عليييه قال الله سبحانه وتعالى مبين
لل:م: ((  )): وهييذا السييتفهامألم نشرح لصصك صصصدرك وعلى آله وس

يقول العلماء إنه استفهام تقرير، واستفهام التقرير يرد فييي القييرآن
ضض مقييرون بقييد. ففييي قييوله ((  لد ر الفعييل بفعييل مييا اا، ويق ألمكثير

لد ر بأن المعنى قد شرحنا لك صد رك؛ لن الله يقر رنشرح لك  )) يق
ر بيك مين اسيتفهام التقريير ا يم أنه شرح له صد ره، وهكذا جميع م
ضض؛ فلنييه ضض مقرون بقد، أما كونه يقد ر بفعل مييا فإنه يقد ر بفعل ما
اا بقييد؛ فلن قييد تفيييد التحقيييق إذا قد ت:م وحصل، وأمييا كييونه مقرونيي
دخلت على الماضي، وتفيد التقليل إذا دخلييت علييى المضييا رع، وقييد

 " قييد هييذهقد يجصصود البخيصصلتفيد التحقيق، ففي قول النيياس: " 
 )). هييذهقد يعلم ما أنتم عليصصهللتقليل، لكن في قوله تعالى: (( 

ألصصم نشصصرح لصصكللتحقيييق ول شييك. يقييول اللييه عييز وجييل: (( 
ااصدرك  )) أي: نوسييعه، وهييذا الشييرح شييرح معنييوي ليييس شييرح

اا لحك:م الله عز وجل ، حك:م الله ييا، وشرح الصد ر أن يكون متسع حس
الشرعي وهو الدين، وحك:م الله القد ري وهو المصيائب اليتي تحييدث
على النسان؛ وذلييك لن الشييرع فيييه مخالفيية للهييوى، الشييرع فيييه
ال فييي ال فييي تنفيييذ أواميير اللييه، وثق مخالفة للهوى، فيجد النسان ثق
اجتناب محا رم الله، لماذا؟ عندك:م هذا الجواب، لنه مخالف للهييوى،
هوى النفس الما رة بالسوء ل تنشرح لواميير اللييه ول لنييواهيه، تجييد
بعض الناس تثقل عليه الصلة كما قال الله تعالى في المنافقين: ((

))، وميين النيياس ميينوإذا قاموا إلى الصصصل ة قصصاموا كسصصالى 
تخف عليه الصلة بل يشتاق إليها ويترقب حصييولها كمييا قييال النييبي

ااجعلت قصصر ة عينصصي فصصي الصصصل ةعليه الصلة والسييلم: (   )، إذ
فالشرع فيه ثقل على النفوس، كاجتناب المحرمات، فبعييض النيياس
يهوى أشياء محرمة عليه كالزنا وشرب الخمر  وما أشبه ذلك فتثقل
عليه، ومن الناس من ينشرح صييد ره لييذلك ويبتعييد عمييا حييرم اللييه،
وانظر إلى يوسف عليه الصلة والسلم لما دعته امييرأة العزيييز بعييد
أن غلقييت البييواب وقييالت: هيييت لييك وتهيييأت لييه بأحسيين ملبييس
وأحسن صو رة، والجييو خييال، والمكييان آميين أن يييدخل أحييد، غلقييت
البواب، وقالت: هيت لك، مياذا قييال؟ معيياذ اللييه، اسييتعاذ بربييه لن
ضل وآميين، والنسييان هذه حال حرجة، شاب وامرأة العزيز، ومكان خا

لول له نفسه أن يفعل ولهذا قال: ((  ولقد همصصت بصصهبشر  ربما تس



 ))، وفييي الصييحيح عيين النييبيوهم بها لول أن رأى برهان ربه
سبعة يظلهصصم اللصصهصلى الله عليه وعلى آله وسييل:م أنييه قييال: ( 

في ظله يوم ل ظل إل ظله: إمام عادل، وشاب نشأ فصصي
طاعة اللصصه، ورجصصل قلبصصه معلصصق بالمسصصاجد، ورجصصل دعتصصه
امرأ ة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجلن
تحابا في الله اجتمعا عليصصه وتفرقصصا عليصصه، ورجصصل تصصصدق
بصصصدقة فأخفاهصصا حصصتى ل تعلصصم شصصماله مصصا تنفصصق يمينصصه،

اا ففاضت عيناه  )، والشاهد من هذا قوله:ورجل ذكر الله خالي
رجل دعته امرأ ة ذات منصب وجمصصال فقصصال إنصصي أخصصاف( 

) فأقول: شييرح الصييد ر للحكيي:م الشييرعي معنيياه قبييول الحكيي:مالله 
الشرعي والرضا به وامتثاله، وأن يقول القائل سمعنا وأطعنا، وأنييت
اا للعبيادة تفعلهيا بسيهولة وانقيياد اا تجييد قلبيك منشيرح بنفسك أحياني
اا بالعكس لول خوفك من الث:م ما فعلت، فإذا وطمأنينة و رضا، وأحيان
كييان هييذا الختل ف فييي الشييخص الواحييد فمييا بالييك بالشييخاص.
ال، هييل انشراح الصد ر للحكيي:م القييد ري يقييدم علييى الكلم فيييه سييؤا
جميع أحكام الله الكونية هل هييي ملئميية لطبيعيية النسييان أو ل؟ ل،
الصحة ملئمة، الغنى ملئ:م، المن ملئ:م، الشبع ملئ:م، النكاح ملئ:م،
لكن المرض غير ملئ:م، الخو ف غير ملئ:م، الجوع غير ملئ:م، وأشياء
اا كثيرة، فالنسان الذي شرح الله صد ره للحك:م الكوني تجييده  راضييي
اا إليه، يقول: أنا عبد، واللييه  رب يفعييل مييا بقضاء الله وقد ره، مطمئن
اا فييي سييرو ر ل يشاء، هذا الرجل الذي على هذه الحال سيكون دائميي
يما ولهييذا يهما أو غ يغت:م ول يهت:م، هو يتأل:م لكنه ل يصل إلى أن يحمل 
جاء فيي الحيديث الصيحيح أن النيبي علييه الصيلة والسيلم قيال: (
اا لمصصر المصصؤمن إن أمصصره كلصصه خيصصر، وليصصس ذلصصك إل عجبصص
اا له، وإن أصصصابته للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خير

اا لصصه اا شييرح الصييد ر يعنييي توسييعتهسراء شكر فكان خيصصر   )، إذ
وتهيئته لحكام الله؟ ايش؟ الشرعية والقد رية، ل يضيق بأحكام اللييه
لل:م لييه اا، إن نبينا محمييد صييلى اللييه عليييه وعلييى آلييه وسيي اا إطلق ذ رع
اا الحظ الوفر من ذلك، ولهذا تجده أتقى الناس للييه، وأشييده:م قياميي
اا على أقدا ر الله، ماذا فعل الناس به حين بطاعة الله، وأكثره:م صبر
قام بالدعوة؟ وماذا يصيبه من المراض؟ حتى إنه يوعك كمييا يوعييك
الرجلن منا يعني من المرض يشدد عليه يعني كرجلييين منييا، وحييتى



إنه شدد عليه عنييد النييزع عنييد المييوت عليييه الصييلة والسييلم حييتى
يفا رق الدنيا وهو أصبر الصابرين، والصبر معلوم أنييه د رجيية عالييية ل
تنال إل بوجود شيء يصبر عليه، أما الشيء البا رد ما فيه صبر، لهييذا
نجد النبياء أكثر الناس بلء ث:م الصالحين فالمثل فالمثل. نعود مييرة

 ))؟ أي: نوسييعه لقبييولألم نشرح لصك صصصدركثانية: ما معنى (( 
قضاء الله أو حك:م الله الشرعي والقد ري، وهذا حاصل علييى الييوجه

ألم نشصصرح لصصكالكمل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسل:م. (( 
 )) قييد تقييول: إن بييينصصصدرك )).  (( ووضصصعنا عنصصك وزرك

اا، الولى: الجملة  فعل مضا رع ((   )) والثانيييةنشصصرحالجملتين تنافر
)) لكن بناء على التقرير الذي قلت وهو أن ((وضعنا فعل ماض (( 
اا علييىألم نشرح  )) بمعنى قد شرحنا يكون عطييف ووضييعنا عطفيي

 )) وضييعناه أي طرحنيياهووضصصعنا عنصصك وزركنظيييره ومييثيله (( 
 )) أي إثمك (( الذي أنقضوزركوعفونا وسامحنا وتجاوزنا عنك (( 

ظهرك )) يعني أقضه وآلمه؛ لن الظهر هو محل الحمييل، فييإذا كييان
هناك حمل يتعب الظهر فإتعاب غيره من باب أولى، لن أقوى عضو
اا في أعضائك للحمل هو الظهر، وانظر للفييرق بييين أن تحمييل كيسيي
على ظهرك أو تحمله بين يديك بينهما فرق، فالمعنى أن الله تعييالى
اا لل:م وز ره وخطيئته حييتى بقييي مغفييو ر غفر للنبي صلى الله عليه وس

اا . ليغفصصرله، قال الله تبا رك وتعالى: ((  اا مبين إنا فتحنا لك فتح
)). وقيل للنبي صلى اللييهالله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 

لل:م وهيو يقيوم الليييل ويطييل القييام حيتى تتيو رم قيدماه أو عليه وس
تتفطر قيل له: كيف تفعل هذا، وقد غفر الله لك ما تقدم ميين ذنبييك
وما تأخر، فأقر هذا القول، أقر أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه ومييا

اا تأخر، لكن قييال: (  اا شصصكور اا مغفييرة ذنييوبأفل أكون عبصصد )، إذ
الله المتقدمة والمتأخرة ثابتة بالقرآن والسيينة، وهييذا ميين خصييائص
الرسول عليه الصلة والسلم، ل أحد من الناس يغفيير لييه مييا تقييدم
وما تأخر إل الرسول، أما غيره فيحتاج إلى توبيية يتييوب ميين الييذنب،
وقد يغفر الله له سبحانه وتعالى بيدون توبية ميا دون الشيرك، لكين
غغفر له ما تقدم من ذنبه الرسول عليه الصلة والسلم نجزم بأنه قد 
وما تأخر ولهذا قال: (( ووضعنا عنك وز رك الييذي أنقييض ظهييرك )).
اا لهييا يييدل علييى أن فييإن قييال قائييل: هييذه الييية ومييا سييقناه شيياهد
لل:م قييد يييذنب فهييل النييبي يييذنب؟ الرسييول صييلى اللييه عليييه وسيي



فالجواب: نع:م، ول يمكن أن نرد النصوص، ل يمكن أن نردها لمجييرد
لى الليه علييه وآليه وسيل:م، ونحين ل أن نستبعد وقوع الذنب منه ص
نقول الشأن أل يذنب النسان بل الشأن أن يغفر للنسييان، هيذا هيو
المه:م أن يغفر له، أما أن ل يقييع منييه الييذنب فقييد قييال النييبي عليييه

 كصصل بنصصي آدم خطصصاء، وخيصصر الخطصصائيينالصييلة والسييلم: (
)، لبد من خطيئة لكن هناك أشييياء ل يمكيين أن تقيع مينالتوابون 

اا، النبياء مثل الكذب والخيانة، فإن هذا ل يمكن أن يقع منهيي:م إطلقيي
اا فييي  رسييالته:م وهييذا شيييء لن هييذا لييو فييرض وقييوعه لكييان طعنيي
اا ممتنييع، لنييه مستحيل، وسفاسف الخلق من الزنا وشبهه هذا أيضيي
ينافي أصل الرسالة، فالرسييالة إنمييا وجييدت لتتمييي:م مكييا رم الخلق

إنما بعثصصتكما قال النييبي صييلى اللييه عليييه وعلييى آلييه وسييل:م: ( 
)،  فالحاصل أن الله سبحانه وتعييالى وضييعلتمم مكارم الخلق 

لين أن هذا الوز ر عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسل:م وز ره، وب
قد أنقض ظهره أي أقضه وأتعبه، وإذا كييان هييذا وز ر الرسييول عليييه
الصلة والسلم فكيف بأوزا ر غيره، أوزا رنييا تقييض ظهو رنييا وتنقضييها
اا، كأننا ل:م نحمل شيئا وذلك لضعف وتتعبها، ولكن كأننا ل:م نحمل شيئ
إيماننا وبصيرتنا وكثرة غفلتنا، نسأل الله أن يعاملنا بالعفو، في بعض
اا صييا ر عنييده كالجبييل فييوق  رأسييه وإن الثا ر أن المؤمن إذا أذنب ذنب
اا صيا ر عنييده كييذباب وقييع علييى أنفييه فقييال بيه المنافق إذا أذنب ذنب
هكذا، يعني أنه ل يهت:م، فالمؤمن تهمييه خطاييياه وتلحقييه الهيي:م حييتى
يتخلييص منهييا بتوبيية واسييتغفا ر، أو حسيينات جليليية تمحييو آثييا ر هييذه
السيئة، وأنت إذا  رأيت من قلبك الغفلة عن ذنوبك فيياعل:م أن قلبييك
مريييض، لن القلييب الحييي ل يمكيين أن يرضييى بييالمرض، ومييرض
القلوب هي الذنوب كما قال عبد الله بن المبا رك  رحمه اللييه:  رأيييت

وتييرك الييذنوب ، الذنوب تميت القلوب *** وقد يو رث الذل إدمانهييا
حياة القليوب *** وخير لنفسك عصيانها، على كييل حييال أنييا أقييول:
يجب علينا - وأوجه هذا القول لنفسي وأسأل اللييه أن يعيننييي عليييه،
أوجهه لنفسي قبلك:م ونسأل اللييه العييون للجميييع - أقييول أنييه يجييب
علينا أن نهت:م بأنفسنا وأن نحاسبها، وإذا كان التجييا ر ل ينييامون حييتى
يراجعوا دفاتر تجا رته:م، ماذا صرفوا، وماذا أنفقوا، وماذا كسبوا، فإن
اا؛ لن تجييا رته:م أعظيي:م، تجييا ر الخييرة ينبغييي أن يكونييوا أشييد اهتماميي
اذا تفييده:م؟ غايية ميا تفييده:م إن أفيادته:م هيو تجا رة أهيل اليدنيا، م



إترا ف البدن فقط، على أن هذه التجييا رة يلحقهييا ميين الهيي:م والغيي:م ،
وإذا خسر في سلعة اهت:م لذلك، وإذا كان في بلييده مخيياو ف: قطيياع
اا، لكن تجا رة الخرة على العكس من طريق، أو سراق صا ر أشد قلق

يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم علصصى تجصصار ة تنجيكصصمهذا : (( 
من عذاب أليصصم. تؤمنصصون بصصالله ورسصصوله وتجاهصصدون فصصي
سبيل الله بصصأموالكم وأنفسصصكم ذلكصصم خيصصر لكصصم إن كنتصصم
تعلمصصون. يغفصر لكصم ذنصوبكم ويصصدخلكم جنصات تجصري مصن

 )). تنجي من العذاب، ويغفر الله بها الذنوب، ويدخلتحتها النهار
بها الجنات، جنات عدن أي جنات إقامة، ومسياكن طيبيية فيي جنيات
عدن، مساكن طيبة في بنايتها وفي مادة البناء، كما قال النبي عليييه

جنتصصان مصصن ذهصصب آنيتهمصصا ومصصا فيهمصصا،الصييلة والسييلم: ( 
 )، والله لو يبقى النسييانوجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما

ال بالنسييبة إلييى اا قلي في سجدة منذ بلغ إلى أن يموت لكان هييذا ثمنيي
هذه الغنيمة العظيمة، ولييو ليي:م يكيين إل أن ينجييو النسيان مين النييا ر
اا النسان يفكر يقول ليتني ل:م أولييد أو يكفينييي أن أنجييو لكفى، أحيان

ليتنصصيمن النا ر، وها هو عمر بن الخطاب  رضي الله عنه يقييول: "  
 "، لن النسييان يخييا ف، قييدشجر ة تعضد، ليت أمي لم تلصصدني

يظن أنه آمن الن لنه يصلي، ويصوم، ويتصدق، ويحج ويبر الوالدين
وما أشبه ذلك، لكن قد يكون في قلبه - نسأل الله السلمة والعافية
- حسيكة تؤدي إلى سوء الخاتمة، ي والعياذ بييالله ييي كمييا قييال النييبي

لل:م: (  إن أحدكم ليعمصصل بعمصصل أهصصل الجنصصةصلى الله عليه وس
 ) يعني مدة قريبة لميوته مياحتى ما يكون بينه وبينها إل ذراع

هو إل ذ راع في العمل؛ لن عملييه كلييه هبيياء، هييو يعمييل بعمييل أهييل
الجنة فيما يبدو للنياس وهيو مين أهييل النييا ر كميا جياء فييي الحييديث

 )حتى مصصا يكصصون بينصصه وبينهصصا إل ذراعالصحيح، لكن قييوله: ( 
ليس معناه أن عمله أوصله إلى قريب من الجنة، ل، المعنى حييتى ل

ثم يعمل بعمل أهصصل النصصاريبقى عليه إل مدة قليلة في الحياة ( 
) لكن هذا فيما إذا كييان عمييل النسييان للنيياس كمييا قييالفيدخلها 

إن الرجل ليعمصصل بعمصصل أهصصل الجنصصةعليه الصلة والسييلم: ( 
 )، فالنسان إذا ميير علييىفيما يبدو للناس وهو من أهل النار

مثل هذه النصوص يخا ف على نفسه، يخا ف من الرييياء، يخييا ف ميين
العجب، يخا ف من الدلل على اللييه بعملييه، فنسييأل اللييه تعييالى أن



يحمينا وإياك:م من سيييئات أعمالنييا، اللهيي:م إنييا نعييوذ بييك ميين شييرو ر
 .أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنصصكانتهينا من قوله تعالى: (( 
))ورفعنصصا لصصك ذكصصرك  ))،  (( وزرك . الصصذي أنقصصض ظهصصرك

فرفع ذكر الرسول عليه الصلة والسلم ل أحد يشك فيه؛ لنه يرفييع
ذكره عند كل صلة في أعلييى مكيان وذلييك فيي اييش؟ فييي الذان:

ااأشهد أن ل إله إل الله، أشييهد أن محمييد  رسييول اللييه. : يرفييع ثاني
اا في التشهد، فإن التشييهد مفييروض، وفيييه ذكره في كل صلة فرض

ادا عبده و رسوله. ااأشهد أن ل إله إل الله، وأشهد أن محم : يرفع ثالث
ذكره عند كييل عبييادة، كييل عبييادة مرفيوع فيهييا ذكير الرسيول علييه
الصلة والسلم، كيف ذلك؟  لن كل عبادة لبييد فيهييا ميين شييرطين
أساسيييين همييا: الخلص للييه ، والمتابعيية للرسييول عليييه الصييلة
والسلم، ومن المعلييوم أن المتييابع للرسييول سييو ف يستحضيير عنييد
العبادة أنه متبع فيها  رسول الله صلى اللييه عليييه وعلييى آلييه وسييل:م

اا. إن مصصع العسصصرفهذا من  رفع ذكره. ((  فإن مع العسصصر يسصصر
اا  )): هذا بشا رة من الله عييز وجييل للرسييول صييلى اللييه عليييهيسر

وعلى آله وسل:م ولسائر المة، ونسأل ال خ هل جرى علييى الرسييول
؟ أي نع:م، حين كان بمكة يضيقالطالبعليه الصلة والسلم عسر؟ 

اا في المدينيية ميين المنييافقين فييالله عليه، وفي الطائف، وكذلك أيض
اايقول: ((   )) يعني كما شييرحنا لييك صييد رك،فإن مع العسر يسر

ووضعنا عنك وز رك، و رفعنا لك ذكرك، وهذه نع:م عظيمة كذلك هييذا
فإن مصصع العسصصرالعسر الذي يصيبك لبييد أن يكييون لييه يسيير: (( 

اا اا. إن مع العسر يسر  ))، قال ابيين عبيياس عنييد هييذه الييية:يسر
سسر يسرين»، فكيف توجيه كلمه ي  رضي الله عنه ي مييع «لن يغلب ع
أن العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين. قييال أهييل البلغيية: تييوجيه

فإن مصصع العسصصركلمه أن العسيير ليي:م يييذكر إل مييرة واحييدة : (( 
اا اا. إن مع العسصصر يسصصر  ))، العسيير الول أعيييد فييي الثانيييةيسر

اا بل جيياء بألييييي، فأل هنا للعهد الذكري، وأما يسر فإنه ل:م يأت معرف
اا، والقاعدة: أنه إذا كر ر الس:م مرتين بصيغة التنكييير أن الثيياني منكر
غير الول إل ما ند ر، والعكس  إذا كيير ر السيي:م مرتييين وهييو معيير ف
فالثاني هو الول إل مييا نييد ر، يعنييي انتبهييوا لهييذه القاعييدة، القاعييدة
الن: إذا كر ر الس:م مرتين بصيغة التعريف فالثيياني هييو الول إل مييا



ند ر، وإذا كر ر الس:م مرتييين بصيييغة التنكييير فالثيياني غييير الول، لن
اا في اليتين الكريمتين يسران وفيهمييا الثاني نكرة فهو غير الول، إذ

فإن مصصععسر واحد، لن العسيير كيير ر مرتييين بصيييغة التعريييف.(( 
اا  )) هذا الكلم خبر ممن؟ من اللييه عييز وجييل، وخييبرهالعسر يسر

اا، ووعييده ل يخلييف، فكلمييا تعسيير عليييك الميير أكمييل الخبييا ر صييدق
فانتظر التيسير، كلما تعسر عليييك الميير فييانتظر التيسييير، أمييا فييي
اا، فييإن ليي:م تسييتطع المو ر الشرعية فظاهر، ففي الصلة: صل قائميي
اا، فإن ليي:م تسييتطع فعلييى جنييب، هييذا تيسييير، إذا شييق عليييك فقاعد
القيام اجلس، إن شق عليك الجلوس صييل وأنييت علييى جنبييك، فييي
الصيام إن قد رت وأنت في الحضر فص:م، وإن ليي:م تقييد ر فييأفطر، إذا
ال فحييج، وإن اا فأفطر، في الحج إن اسييتطعت إليييه سييبي كنت مسافر
ل:م تستطع فل حج عليك، بل إذا شرعت في الحج وحصل لك ظيير ف
دد لقييول اللييه ل تتمكن معه من إكمال الحج فتحلل، وافسخ الحج واه

وأتمصصوا الحصصج والعمصصر ة للصصه فصصإن أحصصصرتم فمصصاتعييالى: (( 
اا كل عسر يحدث للنسان فييي العبييادةاستيسر من الهدي  )). إذ

يجد التسهيل واليسر. كذلك فيي القضياء والقيد ر، يعنيي تقيدير الليه
على النسييان ميين مصييائب، وضيييق عيييش، وضيييق صييد ر وغيييره ل
ييا، اا حسيي اا ظيياهر اا، التيسير قييد يكييون أميير ييأس، فإن مع العسر يسر
اا فتضيييق عليييه المييو ر فييسيير اللييه لييه مثل: أن يكون النسان فقير
الغنى، هذا تيسير حسي، أليس كذلك؟ إنسييان مريييض يتعييب يشييق
اا تيسييير حسييي، هنيياك عليه المرض فيشفيه الله عز وجل، هذا أيضيي
تيسير معنوي وهو معونة الله النسييان علييى الصييبر هييذا تيسييير، إذا
أعانك الله على الصبر تيسر لك العسييير، وصييا ر هييذا الميير العسييير
الذي لو نزل على الجبال لدكها، صا ر بما أعانك الله عليه من الصييبر
اا، يعنييي ل تظين أن اليسيير معنيياه أن ينفييرج الشيييء اا يسير صا ر أمر
مرة، ل، اليسر أن ينفرج الكرب ويزول وهذا يسر حسي، وأن يعييين
اا الله النسان على الصبر حتى يكون هذا المر الشديد العسييير أميير

ال عليه، نقول هذا لننا واثقون بوعد الله : ((  فإن مصصع العسصصرسه
اا اا. إن مع العسر يسر فإذا فرغت فانصب وإلى ))،  (( يسر

 )): المعنى في هذه الية: أي إذا فرغت ميين أعمالييكربك فارغب
فانصب لعمل آخيير، يعنييي اتعييب لعمييل آخيير، ل تجعييل الييدنيا تضيييع
عليك، ولهذا كانت حياة النسييان العاقييل حييياة جييد، كلمييا فييرغ ميين



عمل شرع في عمل آخر، ما فيه ضياع وقييت؛ الزميين ل يرحيي:م كمييا
يقولون، الزمن يمشي، يفوت على النسان في حال يقظته ومنامه،
وشغله وفراغه، يسير، هل يمكن لحد أن يمسك الزمن؟ ها؟ أجيبوا،
ل، لو اجتمع الخلق كلهيي:م ليوقفييوا الشييمس حييتى يطييول النهييا ر مييا
اا، اا اجعل حياتك حييياة جييد تمكنوا، الزمن ل يمكن لحد أن يمسكه، إذ
حياة جد، إذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر، إذا فرغت ميين
عمل الدنيا عليك بعمل الخرة، فرغييت ميين عمييل الخييرة اشييتغلت
بأمر الدنيا فإذا قضيت الصلة يييوم الجمعيية، يعنييي شييو ف الن يييوم
الجمعة يكتنفها عملن دنيويان، صلة الجمعة يكتنفها عملن دنيويان،

))يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصل ة من يصصوم الجمعصصة (( 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروايعني وأنت:م مشتغلون في دنياك:م (( 

البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصصصل ة
 ))، اسعوا بيعييوافانتشروا في الرض وابتغوا من فضل الله

واشتروا، فإذا فرغنييا ميين شييغل اشييتغلنا فييي آخيير، وإذا فرغنييا منيه
اا فييي جييد. فييإذا اشتغلنا في آخر وهكذا ينبغي أن يكون النسان دائم
قال قائل: لو أنني استعملت الجييد فييي كييل حييياتي لتعبييت ومللييت،
قلنا: إن استراحتك لتنشيييط نفسييك وإعييادة النشيياط يعتييبر، ايييش؟
ال، يعني ليس لزم الشييغل بالحركييات ففراغييك ميين ال وعم يعتبر شغ
ال، المه:م أن تجعل حياتييك كلهييا أجل أن تنشط للعمل الخر يعتبر عم

يدا، عمل. ((  )) يعنيييفإذا فرغت فانصب وإلى ربك فصارغبج
إذا عملت العمال التي فرغت منهييا ونصييبت فييي الخييرى، فييا رغب
إلى الله عز وجل في إيش؟ ا رغييب إلييى اللييه فييي حصييول الثييواب،
وفي حصول الجر، وفي العانة كن مع اللييه عييز وجييل قبييل العمييل
وبعد العمل، قبل العمل كن مع الله تستعينه عز وجل، وبعييده ترجييو

إلصصى ربصصك ))، وفييي قييوله: (( إلى ربك فارغبمنه الثواب. و(( 
 )) متعلقييةإلى ربصصك ))، فائدة بلغية، أسييألك:م عنهييا : (( فارغب

 ))، مقدميية عليهييا،ارغببإيش؟ ل متعلقة من حيييث العييراب؟ (( 
وتقدي:م المعمول يفيد الحصر، يعني إلى الله ل إلى غيره، إلى الله ل
إلى غيره  فا رغب فقط في جميييع أمييو رك، وثييق بأنييك مييتى علقييت
 رغبتك بالله عز وجل فإنه سو ف ييسر لك المو ر، وكثير ميين النيياس
اا  راغييبين إلييى اللييه، تنقصه:م هذه الحال أي ينقصه:م أن يكونييوا دائميي
فتجده:م يختل كثير من أعماله:م؛ لنه:م ل:م يكن بينه:م وبين الله تعالى



صلة فييي أعميياله:م. نسييأل اللييه سييبحانه وتعييالى أن يجعلنييا وإييياك:م
.ممتثلين لوامره، مصدقين بأخبا ره، إنه على كل شيء قدير


